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UCHWAŁA NR XIII.177.2020 
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 1087) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Prudnickiego, uchwala się co następuje: 

§ 1. 1 Drogę nr 106528 O Olbrachcice - Józefów pozbawia się kategorii drogi gminnej. 

2. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii następuje poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 

3. Szczegółowe położenie i przebieg drogi określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi                        
w życie 14 dni po jej ogłoszeniu. 

 

  
 Przewodnicząca Rady 

 
 

Sabina Gorek 
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Załącznik do uchwały Nr XIII.177.2020 

Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 16 lipca 2020 r. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi
dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Zaliczenie do kategorii
dróg gminnych zgodnie z art. 7 ust. 2 następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego
zarządu powiatu. Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg gminnych jest zatem kompetencją Rady Miejskiej
w Białej. Drogę publiczną nr 106528 O Olbrachcice - Józefów pozbawia się kategorii drogi gminnej. Jest to droga
o nawierzchni gruntowej prowadząca do gruntów rolnych. W świetle art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych -
pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii w przypadku niezaliczenia jej do innej kategorii drogi publicznej
może nastąpić jedynie w przypadku wyłączenia tej drogi z użytkowania. Użycie przez ustawodawcę określenia, że
pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe "jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi
do nowej kategorii" nie jest ani przypadkowe, ani pozostawione do uznania przez organ podejmujący uchwałę
w tej kwestii. Ustawodawca wyraźnie, wprost to określił wprowadzając jeden wyjątek, tj. przypadek wyłączenia
drogi z użytkowania. Zatem ustawodawca nie przewiduje dowolnego przekształcenia drogi o charakterze
publicznym, do której obowiązkowo mają zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych na drogę
wewnętrzną. Odjęcie charakteru drogi publicznej zostało określone tylko w przypadku wyłączenia drogi
z użytkowania.

Sporządziła:

Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i drogownictwa Monika Miczka

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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